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Bort, búzát, békességet – Áldott új esztendőt!
Boldog új évet! Boldog új évet... és pattogva robbannak szét a tűzijátékok, fény- és csillaghalmazokat festenek az égre, majd megtört ívben
visszazuhannak, mint gyémánt hópelyhek az
éjszakában...
Boldog új évet!... és lágyan összekoccannak a
pezsgőspoharak. Mosolyogva átöleljük barátainkat, barátnőinket, ismerőseinket, szeretteinket.
Magunkhoz öleljük a világot egy pillanatra, boldogan készülünk az újra, a jövőre, az ismeretlenre. Fénysebesen szárnyalunk az új titkok, kihívások felé, hogy megoldásokat keressünk és
hogy megismerhessünk... És habozva, gőzölve
ömlik a pezsgő a poharakba. Végtelen, aranyló
fénynyalábként... A poharak pedig újra összekoccannak.
Boldogok vagyunk, örülünk, mosolygunk
vagy titokban letöröljük könnyeinket. Új ábrándok törnek ránk, s mi elindulunk, hogy megkeressük elveszett illúzióinkat... Azután... Távoznak a vendégek, kialszanak a villanyok, kifújjuk
a gyertyákat, kiürítjük poharainkat, sötétség borul a hólepte tájra vagy csendben folytatódik a
tánc a meleg szobákban.
Másnap pedig minden visszakerül a helyére.
A pezsgőspoharak a szekrénybe, az élet a maga
megszokott kerékvágásába, a mosolyok a lelkekbe, a tűzijátékok pedig ... az emlékekbe...
Csak az évszám nőtt eggyel. A világ nem

változott semmit. A világ sohasem szilveszterkor változik... Vagy lehet, hogy sohasem változik?!
Visszaemlékszem gyerekkorom szilvesztereire. Akkor, az „átkosban”... Tulajdonképpen
ugyanazon az éjszakán két szilveszterünk is
volt, egy hivatalos, pontban éjfélkor, mikor „népünk nagyvezére” a tévék fehér-fekete hullámain kiadta legújabb direktíváit vagy az új ötéves
terv végrehajtási utasításait. És emellett volt egy
„nem hivatalos” is. Egy órakor. Mikor a család
körbeülte a régi, recsegő, alig suttogó VEF
rádiót, és könnyes szemmel, titokban hallgatta
végig, hogy „Isten áldd meg a magyart”. S akkor, a
könnyes szemek mögött, szüleink, nagyszüleink
arra gondoltak, hogy majd egyszer talán nekünk
szabad lesz nyilvánosan is énekelni szent himnuszunkat...
Vagy visszaemlékszem a „sorsfordító pillanat” szilveszterére. 1989–1990. Amikor a már
színes Szabad Román Televízió képernyőjén, akkor
először és utoljára, a román és a német feliratok
között magyarul is megjelent, hogy Boldog új évet!...
2001–2002. És nekünk megint rá kellett döbbennünk arra, hogy szabad országban, szabad
ember azt tesz, amit szabad... Megint két szilveszterünk van ugyanazon az éjszakán, egy
hivatalos, ...és egy lelkünkhöz nőtt, titkos...
Áldott új esztendőt! „Jó kedvvel, bőséggel”!
Kovács Lehel István

2002 – Zajzoni Rab István év
A Hétfalusi Magyar Művelődési Társaság a 2002es esztendőt Zajzoni Rab István évnek nyilvánítja. Az emlékévre egy Zajzoni zsebnaptárral szeretnénk felhívni a figyelmet.
Az első fontosabb tervezett eseményre
február 2-án kerül sor a zajzoni kultúrházban.
Látványos műsorral emlékeztetjük a közönséget
Zajzoni néhány kedvenc témájára. Az előadást
teázással és kötetlen beszélgetéssel egészítjük ki.
Az est folyamán megtekinthetik Zajzoniereklyékből összeállított kiállításunkat.
Február 3-án ünnepélyes istentisztelettel és
síremlékének megkoszorúzásával adózunk a
csángó költő emlékének.
*
Felkérjük megyénk magyar képzőművészeit, hogy
műveikben dolgozzanak fel Zajzoni-írásokat.

Ezekből az alkotásokból szeretnénk tárlatot
szervezni április 26-án, zenés irodalmi esttel kiegészítve. A művekből katalógust is össze kívánunk állítani.
Szeptember 15-én irodalmi konferenciával és
vetélkedővel nyitjuk meg ünnepélyesen a tíz éve
Zajzoni Rab István nevét viselő iskola új tanévét.
*
Felkérjük a magyar szakos tanárokat, hogy január
folyamán tanítsanak meg minden magyarul tanuló diáknak legalább egy Zajzoni-verset, iskolánként (tagozatonként) alakítsanak a jól szavalókból szavalócsoportot, és az ő műsorukkal lépjenek fel szeretetvendégségeken és máshol, közönség előtt.
Kérjük mindazokat, akiknek birtokukban van
valamilyen Zajzoni-írás, -könyv, -kép és más ereklye,
hozzák magukkal a zajzoni kiállításra február 2-án.

– Havas utcarészlet, Pürkerec 1940 –

Bartalis János

Isten kezében
Jött villámcsapás, jött fegyver. Jött fergeteg.
Jött emberek hálátlansága.
Jött kegyetlenség, jött bűn.
Jött éhség és szomorúság.
Jött megalázás.
Jött üldözés és megpróbáltatás.
Jött bujdosás lélek-pusztában
és nem volt hová lehajtani fejet.
Jött kínszenvedés, Krisztus hét szenvedése.
Jött korbácsütés testen és lelken.
Jött börtön...
Nagy bajomban mindig csak azt mondtam:
„Isten kezében vagyunk,
és ott vagyunk a legjobb helyen.”
Mikor Ég-Föld megszakadt,
Folyók-Tengerek kiöntöttek,
végig nyargalván sós hullámaikkal
a veszett világon,
mikor megpecsételtetett minden
teremtett állatoknak sorsa
– Ó, Uram!
mi: árva néped,
árva magyar néped
„Tebenned bíztunk eleitől fogva.”

♦ Kiadja a Hétfalusi Magyar Művelődési Társaság – © HMMT, 2002. ♦
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Január – Fergeteg hava
• 1911. január 1.: Megjelenik a Csángó Gazdák Naptára. Dr. Reznek Mihály szerkesztésében számos gazdasági és közérdekű írást tartalmazott.
• 1911. január 1.: A Hétfalu a Hétfalusi Nemzeti Munkapárt lapja lesz.
• 1935. január 1.: Dr. Papp Endre szerkesztésében, a Csángó Naptár folytatásaként, megjelenik az első Luther Naptár.
• 1941. január 1.: Gillich Fülöp bácsfalusi evangélikus lelkész szerkesztésében megjelenik az Evangélikus
Élet Naptára.
• 1990. január 2.: Tatrangon, Zajzonban és Pürkerecen megalakulnak a
helyi RMDSZ-szervezetek.

Bartalis János (1893–1976)
• 1976. január 5-én hunyt el Kolozsvárott Bartalis János költő, az Erdélyi Helikon alapító tagja. 1893.
július 19-én született Apácán, iskoláit Hosszúfaluban, majd Kolozsvárott
és Budapesten végezte.
• 1907. január 6-án alakult meg
Hosszúfaluban, a Bartha-féle vendéglőben, a Hétfalusi Függetlenségi és
48-as Párt. Elnök: Szórády Lajos
tatrangi lelkész. Alelnök: dr.
Kozma Miklós hosszúfalusi ügyvéd. Jegyző: Petrovics Pál fűrészmezei lelkész. Második jegyző:
Zsigmond Gáspár zajzoni tanító.
Pénztáros: Csathó Ferenc türkösi
plébános. Ellenőr: Kádas József
hosszúfalusi postamester.
• 1937. január 7-én iktatta be
hosszúfalu-alszegi hivatalába az
egyházmegye Sipos András esperest. Alesperes: Mátyás Béla pürkereci lelkész, egyházi jegyző: Gillich
Fülöp bácsfalusi lelkész.
• 1971. január 10.: A Megyei Tükörben megjelenik Seres András A barcasági csángó festett bútor című írása.
• 1915. január 11.: Vajda Mihály I.

világháborús 24-es honvéd hősi
halált halt a hazáért. 1880. május
15-én született Hosszúfaluban.
Sírja a hosszúfalu-alszegi evangélikus temetőben van.
• 1965. január 18-án hunyt el
Kecskeméten Göcsei Pataki Ferenc,
Istók János tanítványa. Zalaegerszegen született 1909. július 29-én. A
család nagyon nehéz körülmények között élt, Istók János fedezte
fel, és segítségével iratkozott be
az Iparművészeti Főiskola díszítőszobrászati osztályába.
• Január 19-én hagyományos Sáribálok Hétfaluban.
• 1907. január 19-én jelent meg dr.
Kozma Miklós szerkesztésében a
Csángó Újság első száma.
• 1992. január 20-án hunyt el
Kolozsvárott Szedressy Pál evangélikus püspök. 1923. március 20-án
született Felsődernán. 1946 és 1948
között Bácsfaluban volt lelkész, a
csernátfalusi Egységes Gimnáziumban
pedig számtant és zenét tanított.
• 1850. január 27-én született Bácsfaluban Sipos Jánosné Bereczki Anna,
a csángók nagyasszonya. Hétfalu
nagy mecénása, Kossuth halotti
leplének és fejpárnájának készítője. 1896-ban, a millenniumi kiállítás alkalmából csángó házat rendezett be Budapesten. Csángó szőttesei világhírűek lettek, Erzsébet
királyné is vásárolt tőle. Másik
nagy horderejű tette a zajzoni fürdő átvétele és magyar kezekbe való juttatása volt. Ő kezdeményezte a Kotyor-vize deszkahídlással
való befedését is. 1926. március
29-én hunyt el Bácsfaluban.
• 1907. január 27.: Újrakezdte működését a négyfalusi EMKE Kaszinó. Az első hároméves ciklusra
Dónáth Sándor magyar királyi főerdészt választották meg elnöknek; Hadnagy Benedek polgári iskolai tanítót alelnöknek; dr. Reznek Mihály gazdasági iskolai igazgatót titkárnak; Ribényi Dániel királyi járásbírói irodatisztet könyvtárosnak; valamint Kozma Imre polgári iskolai tanítót pénztárnoknak.

Sipos András esperesi beiktatása
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Az anyaország magához
ölelte távol élő gyermekét
A millenniumi emlékzászlót
először 2000. augusztus 16-án
Kisújszálláson láttam egy négyfalusi
küldöttség tagjaként, amikor a város ünnepélyesen megkapta.
Akkor
még
legmerészebb
elképzelésemben sem gondolhattam arra, hogy egy év múlva itthon, Négyfaluban, 2001. augusztus
11-én a Pürkerecről származó és
őseire büszke Dávid Ibolya miniszter-asszonytól átvehessem a Hétfalu magyar gyülekezeteinek szánt
millenniumi emlékzászlót.
Még egyszer megköszönöm Hétfalu magyarsága nevében mindazoknak, akik felhívták ránk a Magyar Millenniumi Kormánybiztos Hivatala figyelmét, hogy sok évszázada
itt vagyunk és megmaradtunk.
Ez a zászló nemcsak elismerés,
de figyelmeztetés is. Kötelez, hogy
legjobb tudásunk szerint mindent
megtegyünk szokásaink, hagyományaink felelevenítéséért, megőrzéséért, megmaradásunkért.
Az átadás a hosszúfalu-alszegi
evangélikus templomban történt
ökumenikus istentisztelet keretében, majd az ünnepség az épülő
Boldog Apor Vilmos-templom udvarán folytatódott, ahol sor került a
millenniumi emléktábla leleplezésére is.
Hétfalu magyar közössége három történelmi egyházhoz tartozik:
ágostai hitvallású evangélikus (8 gyülekezet), római katolikus (két gyülekezet), református (egy gyülekezet).
Lelkészeink megáldották a zászlót. Ami fájó, hogy egyházi méltóságaink nem voltak jelen e párját
ritkító eseményen, csak levélben
köszöntötték.
A zászló augusztus 19-én elindult bemutató körútján templomainkba, gyülekezeteinkhez vinni a
nemzet szavát. Délelőtt a türkösi
római katolikus plébánia udvarán
felállították és megszentelték a
Szent István apostoli keresztet. Délután
a csernátfalusi evangélikus templomban a dr. Kiss Béla halálának 50.
évfordulója alkalmából tartott emlékistentiszteleten láthattuk. Bácsfalu evangélikus gyülekezetéhez
augusztus 26-án, a türkösihez szeptember 2-án, a hosszúfalusi református közösséghez szeptember
9-én, a hosszúfalu-fűrészmezői evangélikus gyülekezethez szeptember 16-án, a türkösi római katolikus
hívekhez szeptember 23-án érkezett meg, és ott volt a szeptember
29-i Szent Mihály-búcsún is.
Négyfalu után a zászló útja Há-

romfaluban folytatódott: szeptember 30-án a tatrangi evangélikus
gyülekezetnél, október 7-én a zajzoninál. Ezzel az alkalommal elindult Hétfalu címeres zászlója is.
Zajzont Pürkerec követte október
14-én, majd a tatrangi római
katolikus közösség október 21-én.
A bemutató körutat a hosszúfalualszegi evangélikus gyülekezet zárta
október 28-án. A millenniumi
emlékzászló október 31-én Zajzonban a reformáció ünnepét tette még
meghatóbbá! Ezzel elkezdődött a
zászlótartás.
A bemutató körúton egy-egy
hétig volt a gyülekezeteknél, a továbbiakban minden állomáshelyen
egy hónapig marad, a fent említett
sorrendben.
A zászlót a gyülekezet felügyelője vagy gondnoka adja át a
következő gyülekezet lelkészének.
*
Nehéz szavakban kifejezni azt a
felemelő, bensőséges hangulatot,
amit a zászló bevitele, átadásaátvétele alkalmával tapasztaltam.
A gyülekezetek felállva köszöntötték a bevonuló küldöttséget.
Mély benyomást főleg az idősebb
korosztályra gyakorolt, könnytől
csillogó szemmel fogadták. Azt
sajnálom, hogy a népünkért sokat
tevők már nem érhették meg ezt az
eseményt.
Sok gyülekezetben az alkalomhoz illő versekkel, énekekkel ünnepeltek, Tatrangon népviseletbe öltözött fiatalok fogadták a zászlót,
Zajzonban keresztelő fokozta az
ünnepi hangulatot. Az első zászló
alatt megkeresztelt hétfalusi: Bálint
Attila Loránd (október 7.).
Ezen az úton kérem a tanítókat,
tanárokat, hogy beszéljenek a
tanulóknak, ifjaknak történelmünkről, szokásainkról, megmaradási törekvésünkről. Legyenek büszkék
arra, hogy ehhez a közösséghez tartoznak, amely – most már a zászlóval is elismerten – nemzetünk
szerves része.
Amikor a zászlóanya megtisztelő
megbízatást elfogadtam, nem is sejtettem, milyen csodálatos élményben lesz részem. Köszönöm.
Barkó Etelka zászlóanya

♦ Szerkesztőség: RO-2212 Négyfalu, G. Moroianu utca 87. szám, tel.: 068-275 773 ♦
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Hétfalu 2001-ben – visszapillantás az elmúlt évre
Tatrangi Ev. Egyházközség
• Március 1.: a nők világ ünnepnapja a
tatrangi ev. nőegylet szervezésében.
• Március 9.: a Nők napja a tatrangi
ev. nőegylet szervezésében.
• Június 3.: a finn testvérgyülekezet látogatása.
• Augusztus–október: a templomtorony, a papilak és a gyülekezeti ház
felújítása.
• Augusztus: árva gyermekek nyaraltatása (kétszer egy-egy hét).
• Október 30.: a reformáció ünnepén
előadások, ünnepi istentisztelet,
díszvendég Niels Arendt dán ev.
püspök. Felléptek az ómoravicai,
erdélyi népi egyházi muzsikusok.
• Bel- és külföldi vendégfogadás a
vendégházban (kb. 220 személy).
• Tanítási nap a csángó szobában.
• A csángó gyűjteményt meglátogatta
Kallós Zoltán néprajzkutató.
Zajzon
• Május–június: templomjavítás.
• Június első hete: a lahtai finn evangélikus testvérgyülekezet látogatása.
• Október 30.: a felújított templom újjászentelése a reformáció ünnepén
(szeretetvendégséggel kiegészülve).
Prédikált Niels Arendt dán ev.
püspök, Ft. Mózes Árpád püspök
látogatása.
Pürkerec
• A megszokottakon kívül nem történtek
számottevő egyházi események.
Bácsfalu
• Március: tojáshímző tanfolyam a vasárnapi iskolában Veress Erzsébettel.
• Július–augusztus: a lelkészi lak tatarozása.
• Augusztus: a finn testvérgyülekezet
látogatása.
• November 18.: Veress Károly ev.
lelkész nyugdíjba vonulása 25. év
lelkészi szolgálat után.
Türkösi Római Katolikus
Egyházközség
• Február 8., 15.: előadásokkal összekötött szeretetvendégségek, könyvbemutatók: Horváth Arany: Elrabolt
méltóság, dr. Czirják Árpád: Erdélyi
magyar breviárium II. kötet.
• Március 14.: Kolping-gyűlés és előadás.
• Március 18.: előadás a templomban
Március 15., hazafias dalok.
• Március 29–31.: Tatrangon lelki
gyakorlat az ifjúságnak: keresztutat
készítettek.
• Április 4.: a Hit és fény csoport indulása Lourdes-ba.
• Április 19–21.: a hétfalusi és a bolonyai katolikus ifjúság előadásai Ásotthalmon és Szegeden (Húsvéti oratórium).
• Május 19.: elsőáldozás – az épülő
Boldog Apor Vilmos-templom búcsúja, Csiszér Albert főesperes láto-

gatása, az Egyháztanács eskületétele.
• Június 2.: zarándoklat a csíksomlyói
búcsúra (2 autóbusz).
• Június 10.: a Húsvéti oratórium bemutatása Baróton.
• Június 14.: úrnapi körmenet.
• Június 20.: az I.–VII. osztályos
hittanórás gyerekek kirándulása Udvarhelyre és Szovátára.
• Június 30.–július 7.: a szentgyörgyi
Máltai Szeretetszolgálat 35 árvaházas
gyerekeket táboroztatott itt.
• Július 2–4.: 40 ásotthalmi vendég fogadása.
• Július 9.: Szent Veronika-búcsú Tatrangon.

• November 25.: Krisztus Király-búcsú
Keresztváron.
• December 24–25.: karácsonyi előadások. Fiatalok: Hazatérés, gyerekek:
Pásztorjáték.
• December 27.: Házszentelések kezdete.
• December 30.: Kolping-szilveszter.
• építkezések: új templom- és temetőkerítés Bodolán, templomépítés
Hosszúfalu-alszegen.
Türkösi Ev. Egyházközség
• Május 21.: gyülekezeti tag Norvégiába való látogatása.
• Szeptember 6.: a dán evangélikus egyház 22 tagú küldöttségének fogadása.

• Július 23–28.: Hit és fény tábor a
szentgyörgyiekkel közösen.
• Augusztus 1–10.: cserkésztábor a
Babarunkán.
• Augusztus 5–11.: egyhetes Cursillostábor Tatrangon (fiatal házasok).
• Augusztus 11.: millenniumi emléktábla leleplezése a Boldog Apor Vilmos-templom falán (dr. Dávid Ibolya).
• Augusztus 15.: Nagyboldogasszony-búcsú Bodolán.
• Augusztus 17.: ifjúsági tábor Tatrangon, illyefalviakkal közösen.
• Augusztus 19.: millenniumi apostoli
keresztállítás és Szent István-ünnepség Türkösben (ünnepi beszédek: Msgr. Gajdó Zoltán, Kovács Lehel
István).
• Augusztus 26–30.: cserkésztábor
gyergyói cserkészekkel közösen.
• Szeptember 15.: lelki nap a közösségek vezetőinek.
• Szeptember 29.: Szent Mihály-búcsú,
előtte háromnapos misszió.
• Október 13.: Hit és fény-kirándulás a
Peleş-kastélyba.
• Október 15–18.: az erdélyi egyházmegye nőegyleteinek fóruma Tatrangon.
• Október 20.: játéknap cserkészeknek.
• November 1.: temetőkereszt felállítása a türkösi temetőben.
• November 22.: Kolping-közgyűlés – új
elnök: Simon Enikő tanárnő.

• Szeptember végén finn küldöttség látogatása Simm Koho, a tamperei dóm
prépostja vezetésével.
• Szeptember végén a Békés megyei lelkészi kar 10 lelkészének látogatása.
• A furulyacsoport (oktató Ghimpeţeanu Éva tanárnő) kétszer lépett fel
műsorával a templomban.
Csernátfalu
• Március 18.: bőjtfővasárnap. Fellépett a Négyfalusi Vegyeskórus.
• Április 13.: Nagypénteki Passió.
• Április 15.: Húsvét. Fellépett a Négyfalusi Vegyeskórus.
• Május: a templom belső festése.
• Május 27.: vasárnapi iskola évzáró.
• Június 15.: Iskolai évzáró a templomban.
• Augusztus 18–19.: dr. Kiss Béla-emlékünnepély halálának 50. évfordulóján. (Sírkoszorúzás, fellépett a fúvószenekar. Ünnepi istentisztelet,
díszközgyűlés, a Kórus fellépése.)
• Augusztus 25.: a mecklenburgi küldöttség és püspök fogadása.
• Szeptember 15.: iskolai évnyitó.
• Szeptember 23.: háromtagú finn egyházi küldöttség látogatása. Prédikált
Kylikki Tiensuu asszony, a Helsinki
Egyetem egyháztörténet professzora.
• Szeptember 30.: Szent Mihály-napi
ökumenikus istentisztelet. Pécsi L.
Dániel átadta Hétfalu zászlóját.
• Október 14.: vasárnapi iskola évnyitó.

Négyfalusi Református
Egyházközség
• Január 21., február 11., 25.: műsoros,
előadásos szeretetvendégségek.
• Január 21-28.: egyetemes imahét.
• Március 15.: ökumenikus istentisztelet a templomban – igét hirdetett
Adorjáni Dezső ev. esperes.
• Június 1.: elment a keresztvári lelkész,
Juhász Péter tiszteletes helyettesítette.
• Június 10.: ünnepély gyerekeknek.
• Október 2–12.: 39 tagú csoport testvérgyülekezeti látogatáson vett részt
Rotterdam-Charlois-ban.
• December 1.: lelkésziktatás Keresztváron – S. Erdélyi Tünde.
• December 25.: karácsonyi ünnepély
gyerekeknek, csomagosztás a 70. év
feletti öregeknek is.
Hosszúfalu-Alszeg
• Március 15.: megemlékezés az egyházközség temetőjében lévő csángó
szobornál.
• Május 20.: a türkösi római katolikus
csoport bemutatta Jézus-műsorát a
templomban.
• Június 19.: Ft. Mózes Árpád püspök
hivatalos egyházlátogatása.
• Június 29.: a 30 éve érettségizettek
találkozói áhítata a templomban.
• Augusztus 11.: a millenniumi zászló
átvétele.
• Augusztus 21–28.: vönöcki, celldömölki vendégek fogadása.
• Szeptember 6.: püspök vezette dán
küldöttség fogadása.
• Szeptember 17.: tanévnyitó (a George
Moroianu iskola magyar tagozatos
I.–VIII. osztályainak) a templomban.
• Szeptember 24–28.: a lelkészi egyházmegye 16 lelkészének látogatása.
• Október 30.: ünnepi istentisztelet a reformáció ünnepén, Ft. Niels Henrik
Arendt dán evangélikus püspök és
Ft. Mózes Árpád ev. püspök részvételével.
• December 24.: karácsonyi gyermekünnepség (50 gyermek).
Hosszúfalu-Fűrészmező
• Március 15.: ünnepi megemlékezés a
templomban.
• Június: millenniumi megemlékezés.
• Június 3–4.: a 25 éve konfirmáltak
találkozója pünkösdkor.
• Augusztus: elkezdődött a gyülekezeti
kultúrház javítása a Városi Tanács,
az evangélikus püspökség és gyülekezet támogatásával.
• Szeptember: a mecklenburgi evangélikus püspök és küldöttség látogatása.
• Szeptember: a lelkész látogatása németországi és dániai testvérgyülekezetekben.
• Október 31.: Niels Henrik Arendt dán
evangélikus püspök látogatása.
• Családi istentiszteletek (minden hónap harmadik vasárnapján).
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4. oldal
Hétfalu – Négyfalu
• Január 6.: Magyar Ifjúsági Tanács küldöttgyűlése.
• Május 23.: kétnyelvű helységnévtáblákat tesznek ki Háromfaluban.
• Június: megkezdték átalakítani a
hosszúfalusi kúriát.
• Június 1.: gyermeknapi rajzkiállítás.
• Június 10.: új híd Pürkerecen.
• Szeptember: Dupla kávé-koncert.
• Szeptember 15–30.: Szent Mihály focikupa.
• Szeptember 28.: részvétel a Néprajzi
Múzeum megnyitóján.
• Szeptember 29.: „Nemcsak nyelvében,
hanem jelképeiben is él a nemzet”, Pécsi
L. Dániel.
• Szeptember 30.: Hétfalu jelképeinek
(címer, zászló) avatóünnepsége, Csernátfalu (Pécsi L. Dániel tervezte).
• November: Dancs Annamari-koncert.
• 2001 folyamán megjelent a vasárnapi iskolások Mustármag című lapjának 7. száma, a Szent Mihály Üzenete című katolikus lap 1. száma, a
Brassói Füzetek összevont száma,
Horger Antal Hétfalusi csángó népmesék kötete, dr. Kiss Béla Hétfalusi
arcok, Kovács Lehel István Az objektumorientált paradigma című könyve.
A hétfalusi eseményekről rendszeresen tudósított az RTT magyar nyelvű adása (Bálint Ferenc).

Tatrang
• A színjátszó csoport bemutatta
Márton János Fogadónap c. egyfelvonásosát, Papp Ferenc Mentőötlet
című kabaréját, Móricz Zsigmond
Diményék című vidám jelenetét. Tatrangon februárban, Krizbán február
végén, Csernátfaluban december
12-én és 22-én (irányító Koszta
István tanár).
• Novemberben: megalakult a Tatrangi
Ifjúsági Szervezet, elnök: Szász Márton.
Bálos megnyitó, fellépett Dancs Annamari.
• November: kultúrház-avató ünnepség.
• Mikulás-bál – a tatrangi ifjúsági szervezet rendezésében.
• Szilveszteri bál a Községi Tanács
szervezésében.
• A tatrangi V.–VIII. osztályosok vetélkedője március 15-én a szabadságharcról (Koszta István, Krizbai
Melinda).
Zajzon
• Március 15-én a zajzoni iskolások
toborzó játékot mutattak be (tanította Bartha Judit tanarnő).
• Május 19-én a zajzoni iskolások bemutatták Zajzonban a Csongor és
Tünde átdolgozott változatát (betanította és rendezte Bartha Judit).
• Május 26-án megismételték a Csongor és Tünde mesejátékot Pürkerecen.
Pürkerec
• Februárban a pürkereci színjátszó
csoport a Kikerics Népi Tánccsoporttal
műsoros estet rendezett.

HÉTFALU

• Áprilisban vendégszerepeltek műsorukkal Zsomboron is.
• Július 11-én az Örömfa Ifjúsági
Szervezet Pürkerecen franciául mutatta be a Notre Dame-i toronyőrt.
• A Kikerics tánccsoport részt vett a
Maramuzical fesztiválon és vendégszerepelt az Apáczai-napokon, és a
Szent Mihály-napi mulatságon.
• A gyermek boricások szerepeltek az
Apáczai-napokon, március 15-én a
brassói ünnepélyen, a kézdivásárhelyi farsangi felvonuláson, Hoszszúfaluban a millenniumi zászlóátadáson.
Négyfalusi RMDSZ
• Július 7-én tisztújítás az RMDSZ
négyfalusi szervezetében (elnök: Jónás András, elnökségi tagok: Bálint
Károly, Hochbauer Gyula, Papp Réka,
Miklós Melinda, Pandi András, Fabich
Károly, Magdó János, titkár: Fabich
Judit).
• RMDSZ-tanácsosok a városi tanácsban: Barcsa Márton, Bálint Károly, Deák János, Erdélyi Blanka (júliustól Jónás András helyett), Gödri
Oláh János, Simon Ferenc, Tomos
István.
• Megyei tanácsos: Fodor Levente.
• Március 15-i megemlékezések a
hosszúfalu-alszegi, a tömösi emlékműveknél és emlékünnepély a
református templomban.
• Márciusban pedagógusok–RMDSZtanácsosok találkozó a ZRI Középiskolában.
• Az RMDSZ vezetősége kezdeményező szervezője volt a millenniumi
zászló lekérésének és a zászlóátadási ünnepségnek.
• Megszervezte a 2001-es Szent Mihály-napokat.
• Új székházat rendeztek be.
• Hozzájárult ahhoz, hogy településünk elnyerje hivatalosan is a
magyar nevét, Négyfaluként.
• Az RMDSZ-tanácsosok segítségével tanácsi támogatást kapott:
- a vegyeskórus a szlovákiai turnéra
20 000 000 lejt;
- a hétfalusi fúvószenekar karmesteri díjra és partitúrákra
6 000 000 lejt;
- kisújszállási matematika, illetve
nyelvművelő versenyre való
utazásra diákok (ZRI) 3 000 000
lejt, illetve 1 500 000 lejt (utóbbit
az RMDSZ szervezettől);
- a Szent Mihály-napok megszervezésére 10 000 000 lejt;
• Február 24-én farsangi bált szervezett (350 résztvevő).
• December 31-re szilveszteri bált
szervezett (125 résztvevő).
• Az RMDSZ ifjúsági csoportja
November 24-én Katalin-bált,
december 22-én bált szervezett a
csernátfalusi Central vendéglőben.
• Az RMDSZ városi tanácsosai kija-

víttatták a Zajzoni Rab István Középiskola csernátfalusi épületének
tetőszerkezetét, új mellékhelyiséget
építtettek.
Számítógépet
és
nyomtatót vásárolt a magyar tannyelvű középiskolának, Jónás András alpolgármester irattartó vasszekrényt szerzett a iskolának.
Hétfalusi Magyar
Művelődési Társaság
• Kezdeményezőként-szervezőként
részt vett Hétfalu több eseményén:
március 15-e megünneplése, millenniumi zászló lekérés-átadás,
Szent Mihály-napok, Hétfalu zászló
elkészítése.
• Március–április: hímes tojás tanfolyam (vezette Barkó Etelka).
• Április 6.: türkösi írott tojás kiállítás.
• Április 8.: felszegi kiállítás.
• Augusztustól havonta megjelenteti a
Hétfalu című újságot.
• Szeptember 15.: közgyűlés.
• Október 2.: a jogi személyiség elnyerése.
• Novembertől működik az Aprók táncháza. Szervező: Czimbor Magda.
Négyfalusi Gazdakör
• Január–március: Pürkerecen szervezett ezüstkalászos tanfolyamot.
• Február 16.: a Zajzoni Rab István
Középiskola csernátfalusi épületében találkoztak a gazdakör tagjai az
RMGE országos elnökével, Sebestyén Csabával.
• Március 13.: ismeretterjesztő előadássorozatot szervezett Türkösben
a Márton Áron Házban. Dr.
Somodi György (Szegedről) az új
típusú szövetkezetekről, Magyarország és Románia szövetkezetei
közti együttműködés lehetőségeiről. Bogárdi Zoltán (Budapestről) a
bogyós és csonthéjas gyümölcsök
termesztéséről és feldolgozásáról,
Barabás Zoltán a kecske- és juhtej
termeléséről, feldolgozásáról, értékesítési lehetőségeiről beszélt.
• Krumplivirágzáskor „zöld napokat”
szervezett, határszemlével.
• Augusztus: a Szeged melletti Szatymaz gazdaköri küldöttségét látták
vendégül.
• A Szent Mihály-napi sokadalomra
terménykiállításon népszerűsítették
munkájukat.
Erdélyi Kárpát Egyesület
Az EKE Négyfalusi Osztálya (32
tag, elnök: Kovács Attila) 2001-ben
folytatta az anyagbeszerzést (tetőszerkezet, ablakok, ajtók) a nagykőhavasi menedékház számára. Résztvett a társszervezetek rendezvényein:
• A szentgyörgynapi Szentgyörgy-kupa
tájékozódási versenyen csapatban I.
helyet ért el.
• Július. 31–augusztus 4.: az EKE 10.
jubileumi országos vándortáborában Székelyjón.

VIII. évf. 1. szám
• A csíkszeredai Gentiana Természetjáró Egyesület szervezte tájékozódási versenyen (a Bilibók patak mellett) csapatban I. helyezést
ért el, kevéssel megelőzve a háromszékiek versenyzőit.
• Augusztus 11.: a négyfalusi fiatalok
Kőba szervezetével közösen rendezett tájékozódási versenyt szatmári, háromszéki, csíkszeredai turistaszervezetek részvételével a
Babarunkán (éjjeli, nappali tájékozódás, időközi próba).
• December 15.: részt vett a Gentiana
szervezte turista-évzáró ünnepségen,
a Hargita aljában levő Anna menedékházban.
• Saját tagsága részvételével túrák a
Nagykőhavasra (15), a Csukásra
(1), a Kotlára (1).
A Négyfalusi Vegyeskórus
fellépett:
• a március 15. ünnepélyén
• húsvétkor a csernátfalusi ev.
templomban
• májusi szlovákiai turnén a nyitravidéki Zséren, Gimesen, Kolon
• májusban a Bodokon szervezett
Cantate egyházi kórus találkozón
• Júniusban Marosvásárhelyen a Bárdos
Lajos–Nagy István kórustalálkozón
• a fogarasi kórustalálkozón
• a rákosi szabadságnapokon
• augusztusban a millenniumi zászló
átadási ünnepségen a hosszúfalualszegi ev. templomban
• dr. Kiss Béla emlékünnepélyen a
csernátfalusi ev. templomban
• a reformáció ünnepén a hosszúfalusi református templomban és a
hosszúfalu-alszegi
evangélikus
templomban
• novemberben a csíkszeredai ev.
templom alapkőletétele alkalmával
szervezett ünnepélyen
• a Romániai Magyar Dalosszövetség
működésének 80. évfordulóján a
brassói evangélikus templomban
szervezett ünnepélyen
• a Hadsereg Házánál szervezett húsvéti és karácsonyi kórushangversenyen
Kéknefelejcs
• Május 26-27.: kiszállás Ditró – Remete – Szelterszfürdő.
• Július 14–22.: továbbképző tánctábor Szelterszfürdőn.
• Július 29.: Sfântul Ilie-napok.
• Augusztus 2.: előadás Négyfaluban.
• Szeptember 28–30.: Szent Mihálynapok.
• Október 13–14.: medgyesi napok.
• December 1.: Románia nemzeti napja.
• December 21.: évzáró előadás a
Zajzoni Rab István Középiskolában.
• December 30.: előadás a róm. kat.
plébánián.
Barcasági Csángó Alapítvány
• Közgyűlés összehívása.

♦ Szerkesztőség: RO-2212 Négyfalu, G. Moroianu utca 87. szám, tel.: 068-275 773 ♦

